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Byggegroper og tunneler kan være en utfordrende 
nabo

«Trikken» fra Nationaltheatret til 
Majorstuen sto ferdig i 1928 – store 
setningsskader på bygg
T-banen mellom Jernbanetorget og Tøyen 
på 60-tallet
VEAS-tunnelen fra Oslo til Asker på 70-
tallet
T-banen gjennom Studenterlunden på 80-
tallet
Romeriksporten på 90-tallet
………..
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Presenter
Presentation Notes
Vi har visst det lenge. Allerede da T-banen ble bygget over Majorstua i 1928 ble det store skader på bygningene langs tunnelen.  Arbeidet startet opp i 1912, og etter få år kom det søksmål fra huseiere i Hegdehaugsveien om sprekker og setninger. Et sted raste også taket inn. Det ble da utnyttet til å bygge Valkyrien stasjon. Man skjønte etter hvert at setningene skyldtes at grunnvannet lakk inn i tunnelen, og at leira over fjell fikk setninger. Men det var ikke så mye å gjøre med det, tenkte man den gangen, setningene kom sakte men sikkert, og de fleste husene kunne utbedres. Husene i området står på tømmerflåter, noe som nok bidrar til å fordele lastene og jevne ut setningene. De største problemene oppsto, og oppstår, der det er store forskjeller i dybde under treflåten. Der det er grunt til fjell blir det lite setning og der det er dypt til fjell, blir det mere setninger. Hus og konstruksjoner kan tåle noe setninger, særlig om de er jevne, men de får aller mest skade av å stå på skjeve.



Ser også setningsutvikling rundt byggegroper
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Det var ikke så utpreget 
sammenheng mellom byggegrop og 
setninger som for tunnel
Byggegropene var ofte grunnere
Utgraving gir avlastning – setninger 
krever en pålastning
Setningene avtok eller stoppet ofte 
opp når byggegropa ble fylt igjen
Man så at infiltrasjon av vann inn i 
grunnen kunne motvirke setninger

Studenterlunden. Kilde: Osloibilder.no

Presenter
Presentation Notes
Alt dette er tunneler, tenker du kanskje, og det er riktig, men vi ser det samme fenomenet rundt en del store byggegroperDet har ikke vært så entydig årsakssammenheng som for tunnelene. Gropene har vært relativt grunne, og kjellere bidrar også til en avlastning av terrenget. Setninger skyldes økt belastning, og lenge så man ikke noen sammenheng. Noen av tunnelene, som f.eks T-banen gjennom Grønland og Studenterlunden, har blitt bygget som åpne byggegroper, men setningene har avtatt eller også stanset opp når byggegropene ble fylt igjen og lukket. Og man oppdaget etter hvert at infiltrasjon kunne holde grunnvannstanden oppe og motvirke setninger.



BegrensSkade I og II (REMEDY)
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Teknisk Ukeblad
(2. mai 2014)

Aftenposten
(12. mai 2014)

Aftenposten
(10.sep 2018)

Aftenposten
(28. okt 2017)
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Presenter
Presentation Notes
Så begynte overskriftene også å gjelde byggegroper. Bransjen ser problemene og går sammen i forskningsprosjektet BegrensSkade I. 



BegrensSkade startet opp -
Hele bransjen er involvert

En bekymring for hele bransjen
Møllenbergtunnelen som gikk 
så bra, viser at det er mulig å 
unngå skader
Erfaringer
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Presenter
Presentation Notes
Dette er de ulike firmaene som har bidratt i BegrensSkade 1 eller BegrensSkade 2, som også kalles REMEDY. Erfaringer ble samlet inn fra mange prosjekter og satt i system. Når har det gått bra og hvorfor?



Erfaringer fra BegrensSkade-prosjektene
Det ble konkludert med at 
hovedårsakene til skader fra 
byggegroper er:
─ Drenasje 
─ Poretrykksreduksjon over berg
─ Konsolideringssetninger
Data viser at boring gir økt risiko for 
drenasje
Regelverket på grunnvann og 
grunnvannstand, altså 
trykkforholdene, er svakt, når det 
ikke gjelder uttak til drikkevann
Dårlig samhandling mellom aktørene 
øker risiko for drenasje

Bilde fra TU

Bilde fra Statens vegvesen

Presenter
Presentation Notes
Som tiltakshaver i dag har du ingen plikt til si hva som skjer med grunnvannstanden etter ditt tiltak er gjennomført, Men NVE har laget en veileder, NVE Veileder 1/2017, som peker på at Vannressursloven §5 har et krav til aktsomhet som sier: "Enhver skal opptre aktsomt for å unngå at grunnvann påvirkes til skade eller ulempe for allmenne eller private interesser. Grunnvannstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser. Denne plikten gjelder så langt den kan oppfylles uten uforholdsmessig utgift eller ulempe".  Videre sier ny §45: "Ingen må iverksette grunnvannstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndigheten". Lovendringen innebærer at tiltak som kan føre til skade eller ulempe, må vurderes om de er konsesjonspliktige. Mulig skade eller ulempe kan være både skade på naturmiljø og setningsskader.Manglende rutiner og beskrivelser i kontrakt rundt tetting av berghull og i overgangssonen mellom morene og berg, gir økt risiko for skade. I tillegg blir det konflikt mellom aktørene – hvem skal betale?



Skadekostnader
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Kostnader for skader som 
følge av grunnarbeider er 
estimert til 5-15% 
prosjektenes totalkostnader 
(Milliarder kroner årlig)
Enormt potensiale for 
besparelser
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Presenter
Presentation Notes
Svært viktig også for ulemper og utgifter til tredjepart



Drenasjemuligheter i en byggegrop

Utette staggjennomføringer (rundt og/eller gjennom foringsrør), utett spunt
Glippe mellom spuntfot/berg (gjennom løsmasse) spesielt skrått berg og i grove masser
Gjennom avdekket oppsprukket berg
Rundt foringsrør for peler eller gjennom berghull

Presenter
Presentation Notes
Typiske innlekkasjescenarierDet at bunn byggegrop og hull for forankringer ligger lavere enn grunnvannstanden er en ekstra driver for lekkasjene. Tetting rundt stålkjernepeler, og forankringer gir stor positiv effekt, tilsvarende tetting av glippen mellom berg og spunt og i selve spunten. Fram til 90-tallet besto mye fundamentering av peler som ble rammet og som fortrengte jorda rundt seg, det gir mindre mulighet for lekkasje. På 90-tallet kom stålkjernepeler for fullt, og nå rammes det mye færre peler enn tidligere, for det har kommet nye og effektive borede peler med store diametere og kapasiteter. 
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Bilde fra Bane NOR Spunt for Nytt Nasjonalmuseum, før siste tetting

Eksempler på drenasje

Presenter
Presentation Notes
Sånn kan det se ut i virkeligheten – den til venstre er en markert lekkasje langs et foringsrør for en stålkjernepel som er lett å se. Og når den er så kraftig, kan den lett eskalere og erodere ut masser. I spunten til høyre ser vi at vann lekker ut av hullene hvor det er boret foringsrør for bakforankringer. Det er ikke snakk om mye vann pr. hull og pr. dag, men i sum for alle borhull blir det mye vann. I dag finnes det store byggegroper, de tar lang tid å etablere og lang tid å fylle før de lukkes. Her blir lekkasjene store (stort antall borpunkt) og langvarige, noe som lettere medfører setninger. 



Erfaringsdata - drenasje til byggegrop
Innlekkasje:
• Tilsvarende krav som for tunneler  

3 - 8 l/min/100m
• Mange små lekkasjekilder i 

byggegrop kan gi vesentlig 
poretrykksreduksjon

• Innlekkasje kan gi stor 
influensavstand – 3-400 meter

Utfordringer:
• Vanskelig å måle innlekkasje til 

byggegrop – må måle poretrykk 
ved berg

BegrensSkade (2015), inkludert data fra Braaten et al., 2004, Johansen 1990, 
Karlsrud 1990

∆u = reduksjon i stigehøyde
ved berg [m]

Hmax = gravedybde under 
grunnvannstand [m]

Presenter
Presentation Notes
Denne figuren er litt kronglete å lese sånn direkte, men den viser at man kan påvirke grunnvannstand og poretrykk flere hundre meter ut fra en byggegrop. De rosa prikkene viser at det er størst påvirkning og mulig skade når man ikke gjør tiltak, mens de blå kryssene viser at dersom man injiserer og bruker vanninfiltrasjon, så blir det mindre påvirkning.



Generelt om setningsskader fra drenasje
Kan være vanskelig å dokumentere årsak til skader for naboeiere:
─ Skader oppstår etter lang tid og utbyggingen som forårsaket skaden er ferdig
─ Komplekse årsaksforhold 

Karlsrud et. al, 2003
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Presenter
Presentation Notes
Årsaksforholdene er ofte vanskelige å vurdere da det kan være samvirke mellom flere ulike byggegroper.I tillegg er det mange årsaker til at det oppstår deformasjoner: bidrag fra spuntdeformasjon,  bidrag fra installasjonseffekter av vegg (f.eks. rystelser), peler, stag, i tillegg til pågående setninger.Figurene viser at for en normal leire på Østlandet så kan man få 20 cm setning når poretrykket eller grunnvannstanden senkes med 3 m, med en senkning på 6 m stigehøyde ender setningskurven på 35 cm. Begge er forutsatt en dybde til berg på 30 m. Til høyre sees tidsforløpet til setningene. Når det er grunt til berg, 5 m, er setningene over i løpet av et halvt år. Er det 15 m til berg, tar det neste 20 år før setningene stopper og kurven flater ut. Setninger er ikke mulig å snu, de er irreversible



1. Lekkasje av grunnvann opp langs borestrengen
2. Forstyrrelser og omrøring av leire rundt foringsrør

for stag/pel som fører til re-konsolidering og 
volumtap langs borestrengen

3. "Overboring" knyttet til innsuging/utspyling av 
masser og volumtap som følge av erosjon og sug 
rundt borkronen

4. Setningspotensialet øker med antall stagrader og 
med dybden det bores fra i forhold til terreng og 
ytre grunnvannstand.

5. Alle tilfeller der det er installert borede peler fra 
traubunn. Setningspotensialet øker med dybden 
det bores fra, antall peler som bores og hvis det 
er styltespunt. 

Setningsbidrag fra boring for stag og peler

Presenter
Presentation Notes
Bildet øverst til venstre viser masser som har «lekket» ut av er borhull for forankring. Det gule er injeksjonsmasse for å tette vannlekkasje.



Byggegropveiledningen
BegrensSkade hadde som mål å peke på hvor det var behov for 
opplæring og veiledninger
Det ble sett at det mangler et helhetlig regelverk som fanger 
opp uønskede konsekvenser av store byggegroper
Norsk geoteknisk forening NGF, for de som driver med 
grunnarbeider, har som mål å spre informasjon i det norske 
geotekniske miljøet med gjennomføring av møter, kurs og 
seminarer, utarbeidelse av nasjonale veiledninger 
Tok i 2015 initiativ til å utarbeide og delvis finansiere en 
veiledning om byggegroper
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Presenter
Presentation Notes
Byggegroper havner i regelverket på mange måter mellom barken og veden. De er ikke «selve» konstruksjonen som skal bygges, de er bare et hjelpemiddel. Det finnes håndbøker om broer, tunneler, kulverter og bygg. At dette hjelpemiddelet som trengs for å bygge er 15 m høyt og 5000 m2 stort og kanskje trenger 1 år på å bli etablert og gravd ut og deretter skal stå åpen i enda 2 år, har ikke tidligere vært gjenspeilet i  andre veiledninger og lærebøker.
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14

Vi ønsker å øke 
bevisstheten og gi 
retningslinjer for hele 
prosessen knyttet til 
byggegroper, fra 
planlegging og 
prosjektering til kontroll 
og oppfølging under 
utførelsen

Presenter
Presentation Notes
Målgruppene er mange: Offentlige bygningsmyndigheter, eiendoms- og prosjektutviklere, utbyggere/byggherrer, rådgivere, entreprenører og underentreprenører. 



Hensikt
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Byggegroper anses i 
dag ikke å være 
«selve» konstruksjonen 
som skal bygges, de er 
bare et hjelpemiddel
Men byggegroper er 
selvstendige byggverk 
som krever planlegging 
og prosjektering

Presenter
Presentation Notes
Byggegroper havner i regelverket på mange måter mellom barken og veden. De er ikke «selve» konstruksjonen som skal bygges, de er bare et hjelpemiddel. Det finnes håndbøker om broer, tunneler, kulverter og bygg. At dette hjelpemiddelet som trengs for å bygge er 10 m høyt og 5000 m2 stort og kanskje trenger 1 år på å bli etablert og gravd ut og deretter skal stå åpen i enda 2 år, har ikke tidligere vært gjenspeilet i  andre veiledninger og lærebøker.



Peleveiledningen
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Peleveiledningen er en gammel 
veiledning, med røtter tilbake til 
70-80-tallet
Den er også revidert i samme 
periode som Byggegrop-
veiledningen er utarbeidet
Mye av fokuset har vært å ta inn 
erfaringene fra BegrensSkade om 
boring og effekter på omgivelsene
Revidert utgave kom ut like før jul

Presenter
Presentation Notes
Og erfaringene fra arbeidet med boreprosessene  er tatt inn av Hallingdal Bergboring, som vi hørte i sted. Effekt av boring og tiltak for å unngå skader er et tema i Byggegropveiledningen, men akkurat dette er mye grundigere omhandlet i Peleveiledningen.



Byggegropveiledningen er ikke «ny»!
Arbeidsgruppa har «lånt fjær» både her og der
─ Gamle NGF-kurs
─ Rapporter og forskningsresultater
─ Statens vegvesen håndbøker
─ Eurokoden og utførelsesstandardene
─ Osv., osv

Supplert med egne erfaringer, diskusjoner, tilbakemeldinger fra 
alle vi har spurt og rådført oss med
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Presenter
Presentation Notes
Så må det understrekes at mye av det som står i Byggegropveiledningen ikke er nytt. Mye er erfart og formidlet gjennom årene, og vi har samlet det og formidlet det på nytt. Vi skylder alle som har bidratt med dette før oss, en stor takk!



Veiledningens struktur
Kapittel 1 til 3: Overordnet planlegging
Kapittel 4: HMS
Kapittel 5: Kartlegging og forundersøkelser
Kapittel 6: Metodevalg
Kapittel 7: Dimensjoneringsprinsipper

Men først måtte vi definere hva en 
byggegrop er
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Foto: Statens vegvesen

Presenter
Presentation Notes
Vi har da bygd opp en veiledning med følgende struktur, litt etter mal fra Peleveiledningen. 



Hva er en byggegrop?

19

Foto: NGI

Foto: Statsbygg
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Presenter
Presentation Notes
Stor eller liten? 



20

Eller..
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Presenter
Presentation Notes
Ved sjøkanten eller ute i vann?
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Foto: Statsbygg
SAMFERDSEL BYGNINGER I BY

VANN, VARME 
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Presenter
Presentation Notes
Betyr formålet noe?Tunnelpåhugg og forskjæringer er også byggegroper og må ivaretas!



Definisjoner
Byggegropa er definert av arealet hvor det fjernes masser, 
løsmasser og/eller berg. 
Byggegropas inngrepsområde er definert som det arealet som 
berøres av ankere til berg eller ut i løsmasser, graveskråninger, 
gjerder, lagerareal, kranoppstilling og areal til trafikkavvikling. 
Byggegropas influensområde defineres som det området hvor 
grunnen, grunnvannsstand, eller poretrykk påvirkes som en 
følge av tiltaket, eller hvor naboer påvirkes av vibrasjoner eller 
støy fra aktiviteter i byggegropen. Influensområdets størrelse og 
fasong avhenger av type påvirkning.
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Presenter
Presentation Notes
Se figuren på neste side.



Definisjoner, forts.
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Influens av 
støy

Influens av 
rystelserRyst
elser



Veiledningens struktur forts.
Kapittel 1 til 3: Overordnet planlegging
Kapittel 4: HMS
Kapittel 5: Kartlegging og forundersøkelser
Kapittel 6: Metodevalg
Kapittel 7: Dimensjoneringsprinsipper
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Presenter
Presentation Notes
Innledningsvis har vi tatt opp det som er nødvendig for planlegging av byggegropa, gjerne i tidlig fase. Her er det omtalt regelverk og standarder, Influens og påvirkning, anleggstekniske vurderinger som riggplass, framkommelighet og transport, anleggsveier, utgraving og rekkefølge, hensynet til naboerPlanprosessen og saksbehandlingBehovet for samarbeid mellom de ulike fagene



Overordnet planlegging
Regelverk og standarder
Influens og påvirkning
Anleggstekniske vurderinger som riggplass, 
framkommelighet, transport, anleggsveier
Utgraving og rekkefølge
Hensynet til naboer
Planprosessen og saksbehandling
Behovet for samarbeid mellom de ulike 
fagene
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Utgraving «top-down»

Presenter
Presentation Notes
Innledningsvis har vi tatt opp det som er nødvendig for planlegging av byggegropa, gjerne i tidlig fase. Her er det omtalt regelverk og standarder, Influens og påvirkning, anleggstekniske vurderinger som riggplass, framkommelighet og transport, anleggsveier, utgraving og rekkefølge, hensynet til naboerPlanprosessen og saksbehandlingBehovet for samarbeid mellom de ulike fagene



Veiledningens struktur forts.
Kapittel 1 til 3: Overordnet planlegging
Kapittel 4: HMS
Kapittel 5: Kartlegging og forundersøkelser
Kapittel 6: Metodevalg
Kapittel 7: Dimensjoneringsprinsipper
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HMS 

Krav til byggherren (SHA)
Krav til rådgiver
Krav til entreprenører 
(HMS)
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Figur fra Entreprenørservice
Sikkerhetsavstander

Presenter
Presentation Notes
Viktig å holde byggegropa ren og uten slam og vann, slik at det kan utføres arbeide under arbeidsforhold som gir god kvalitet fra de som borer og også sikrer deres helse!Plassbehov og sikkerhetsavstander



Veiledningens struktur forts.
Kapittel 1 til 3: Overordnet planlegging
Kapittel 4: HMS
Kapittel 5: Kartlegging og forundersøkelser
Kapittel 6: Metodevalg
Kapittel 7: Dimensjoneringsprinsipper
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Presenter
Presentation Notes
Her beskrives alt som bør kartlegges før man setter i gang.



Kartlegging og forundersøkelser
Skrivebordsundersøkelser – hva har vært her tidligere, 
kartgrunnlag, gamle data
Grunnundersøkelser
Kartlegging av grunnvann og hydrogeologi
Kartlegging av nabobebyggelse – tilstand, behov for aktsomhet, 
tidligere skader
Kartlegging av eventuelle fornminner
Forurenset grunn
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Presenter
Presentation Notes
Her beskrives alt som bør kartlegges før man setter i gang.



Veiledningens struktur forts.
Kapittel 1 til 3: Overordnet planlegging
Kapittel 4: HMS
Kapittel 5: Kartlegging og forundersøkelser
Kapittel 6: Metodevalg
Kapittel 7: Dimensjoneringsprinsipper
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Presenter
Presentation Notes
Her omtales mange av de ulike metodene man kan benytte for å avstive og avgrense en byggegrop. 



Metodevalg
Åpen utgraving
Spunt og rørspunt
Veggtyper som sekantpeler,                                                     
tangentpeler, slissevegger
Bjelkestengsel og rørvegger
Jetpeler og KS-peler
Byggegrop i berg, uttak av berg i tettbygde områder
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Metodevalg, forts.
Avstivningssystemer
Forankringsmetoder – ankere til berg og i løsmasser, jordnagler
Tettesystemer for spunt, berg, og overgangen mellom spunt og 
berg
Grunnfrysing
Vanninfiltrasjon
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Presenter
Presentation Notes
Fordeler og ulemper belyses, hvordan man skal kontrollere utførelse også.



Veiledningens struktur forts.
Kapittel 1 til 3: Overordnet planlegging
Kapittel 4: HMS
Kapittel 5: Kartlegging og forundersøkelser
Kapittel 6: Metodevalg
Kapittel 7: Dimensjoneringsprinsipper
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Dimensjoneringsprinsipper

Prosjekteringsforutsetninger
Jordtrykk
Ulike beregningsverktøy omtales
Dimensjonering av ankere til berg 
og i løsmasse
Dimensjonering av innvendig 
avstivning
Dimensjonering av bolter 
Sikring mot bunnoppressing
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Bergsikring
Grunnfrysing
Permanente spuntkonstruksjoner

Presenter
Presentation Notes
Her finnes beregningsforutsetninger og «oppskrift» på de enkleste beregningene av bolter, ankere og innvendig avstivning for overslagsberegninger. For endelig beregning og komplekse konstruksjoner skal man kontakte en som har kunnskap og ansvarsrett i stålkonstruksjoner. Videre finnes beregningsgrunnlag for dimensjonering av grunnfrysing og hva som gjelder for permanente konstruksjoner.
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Takk for oppmerksomheten!
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